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Onderwerp

Wob-verzoek VvE Hornehoof

Voorstel

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen

Inleiding

Door de heer F. Stienen, secretaris van VvE Hornehoof, is bijgaand Wob-verzoek
ingediend. Verzocht wordt om de volgende stukken:

1. Door de Gemeente Weert aan Wonen Limburg verleende vergunning +
bijbehorende tekening(en) voor de aanleg van parkeerplaatsen op kadasternr.
5557.

2. Het definitieve inrichtingsplan + de bijbehorende tekening(en) zoals vermeld in de
notitie "Realiseringsovereenkomst locaties van Berloheem en Deken Sourenschool"
(18 april 2006), artikel 7 "Oplevering en beheer".

Beoogd effect/doel

Het doel is het Wob-verzoek af te handelen

Argumenten

1.1 Er kan niet helemaal aan het verzoek tegemoet gekomen worden.
De gevraagde vergunning van het complex Hornehoof alsmede de situatietekening waarop
parkeerplaatsen zijn aangegeven op een perceelsgedeelte aan Maria Hart worden als
bijlagen meegestuurd.

Bij schrijven d.d. 15 mei 2019 naar aanleiding van een eerder Wob-verzoek is aangegeven
dat in het archief een definitief inrichtingsplan met bijbehorende tekening(en) niet
aangetroffen is. Verder wordt opgemerkt dat de Wob, gelet op de uitspraak van de Raad
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van State van 5 juni 2013 in zaaknummer 2OL2A4362/L/A3, geen verplichting bevat om
gegevens te vervaardigen die nlet ln bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de

mate van inspanning.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Flnanclële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mu nicatie/ participatie

De VvE Hornehoof wordt geïnformeerd middels bijgaande brief met bijlagen.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Leon Heesen

Extern:

Bijlagen:

Concept antwoordbrief met 2 bijlagen (vergunning en situatietekening)
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